
 
 

 
 

Коршиносони ИА намояндагони ташкилотҳои ҷамъиятии 
Тоҷикистонро ба кори иҷтимоӣ бо нашъамандон омӯзониданд 

Душанбе, 1-уми апрели 2016 с. – Коршиносон аз ташкилоти олмонии “Deutsche AIDS Hilfe” барои гурӯҳи 
кории миллии иборат аз 15 Ташкилоти Ҷамъиятии маҳаллӣ аз ҳамаи ноҳияҳои Тоҷикистон, Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон ва Маркази норкологӣ омӯзиши дурӯзаро оиди кори иҷтимоӣ бо нашъамандони ашадӣ 
гузарониданд. 

Омӯзиши мазкур дар чаҳорчӯбаи марҳилаи шашуми Барномаи пешгирии паҳншавии нашъамандӣ  дар Осиёи 
Марказӣ (CADAP-6) дастгирӣ шудааст. Ин барнома аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ шуда, бо 
Консортсиум аз Недерландия, Ҷумҳурии Чехия, Полша ва Олмон амалӣ мешавад. 
 
Барномаи пешгирии паҳншавии нашъамандӣ  дар Осиёи Марказӣ (CADAP-6) давомати сиёсати ИА ва 
ҳамкории дарозмӯҳлат бо шарикони Осиёи Марказӣ барои мусоидат ба минбаъд тақвият додани сиёсати 
миллии онҳо дар паст кардани талабот ба маводи нашъаовар мебошад. 
 
Дар давоми омӯзиш, намояндагони ташкилотҳои иҷтимоӣ тарзу услубҳои амалии омӯзишро муайян карданд 
ва масоили таалуқ ба кори иҷтимоӣ ва офиятбахшии рӯҳиву иҷтимоии истеъмолкунандагони афюнро бо 
шиддат муҳокима намуданд. Дар тартибдиҳии дастурамал доир ба хизматрасониҳои дастгирикунанда ба 
одамоне, ки маводи нашъаоварро тариқи тазриқ қабул мекунанд, коршиносони маҳаллӣ хеле фаъол ҷалб 
хоҳанд шуд. 

Дар солҳои 2016 ва 2017 коршиносони маҳаллӣ дар якқатор семинарҳо иштирок хоҳанд кард ва пас аз хатми 
ин семинарҳо ба онҳо сертификатҳои Донишгоҳи фанҳои амалии Франкфурт тақдим карда мешаванд. Баҳри 
минбаъд беҳтар кардани стандартҳои кори иҷтимоӣ бо истеъмолкунандагони афюн дар мувофиқа бо 
беҳтарин таҷрибаҳои ИА, коршиносони маҳаллӣ дар навбати худ ин омӯзишҳоро ба мутахассисони маҳаллӣ 
мегузаронанд. 
 
Барои гирифтани маълумоти иловагӣ, лутфан ба Мавҷигул Азизулоева, Ҳамоҳангсози миллии барномаи  
CADAP 6 бо телефонҳои (+992) 98 584 32 70, ё тариқи почтаи электронӣ – mavjigul.azizulloeva@giz.de, 
муроҷиат намоед. 
 

 
 

 

 
 

Лоиҳаи мазкур аз тарафи 

ташкилотҳои зерин амалӣ мешавад: 

 
 
 

 
 

 
Суроға:  х. Айнӣ к. Назаршоев, 

734001, Душанбе, Тоҷикистон 
Тел. мобилӣ: +992 98 584 32 70 

 

 

Лоиҳаи мазкур аз тарафи 
Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ 

шудааст  
 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

к. Адҳамов 74, 

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.h

tm 

 

Иттиҳоди аврупо аз 28 давлати аъзо иборат буда, 
онҳо ба қарор омаданд, ки тадриҷан дониш, 

манбаъҳо ва қисматҳояшонро якҷоя кунанд. Ҳамҷоя 

дар давраи васеъшавии тӯли 50 сол, онҳо минтақаи 
босубот, демократӣ ва рушди устуворро таъсис 

дода, гуногунии фарҳангиро нигоҳ дошта, 

таҳамулпазирӣ карда, озодии шахсро муҳофизат 
мекунанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст, ки комёбиҳо 

ва арзишҳои худро бо давлатҳо ва халқҳои берун аз 

ҳудуди худ қисмат кунад. Бо ин мақсад Иттиҳоди 
Аврупо фаъолияти худро дар Тоҷикистон аз соли 

1992 амалӣ карда, ба маблағи тақрибан 35 миллион 

евро ҳар сол кӯмак барои рушд ҷудо мекунад. 
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